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Kära medlemmar, 
 
En månad efter förra brevet då vi informerade om inställd neurologivecka 
tänker jag att det är dags för en uppdatering. Det har varit ett stort antal 
styrelsemöten och kontakter med olika inblandade aktörer och sponsorer 
den senaste tiden. 
 
Vi fortsätter vår förhandling med bl.a. kongressbyrån, kongresslokalen i 
Stockholm, och Vasa muséet som varit involverade i anordning av 
neurologiveckan 2020. Det är en process som förmodligen kommer att ta 
längre tid än beräknat innan vi förhoppningsvis får alla bitar på plats. Vi 
arbetar först och främst med att reducera kostnaderna för avbokning av 
kongresslokalen i Stockholm och för detta ändamål har vi anlitat juridisk 
expertis. Vidare behöver vi ta hänsyn till deltagaravgifter och sponsringen 
som har betalats in och där man nu gör anspråk på återbetalning. 
Neurologföreningens ekonomi, precis som fallet är för många andra 
föreningar just nu, kommer att pressas ordentligt. Av förklarliga skäl 
innebär vår inställda neurologivecka och sen avbokning skyhöga utgifter 
för föreningen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att bevara 



neurologföreningen i dess nuvarande form om än med en kraftigt 
försämrad ekonomi jämfört med i början på året. Vi hoppas också på att 
fortsättningsvis kunna anordna neurologiveckan i någon form när 
situationen tillåter det. 
 
 Vi kommer naturligtvis att informera er så snart förhandlingarna är klara 
och vi har fått besked. 
 
Då årsmötet var planerat i anslutning till neurologiveckan, blev även det 
inställt. Vi har för avsikt att kalla till ett extra ordinarie årsmöte med 
preliminärt datum 
 
17 september 2020, kl.13-16 i Stockholm 
 
Formell kallelse kommer att skickas till samtliga medlemmar några veckor 
före mötet och vi hoppas att situationen med Corona pandemin hunnit 
förbättras till dess. 
 
Jag vill avsluta brevet med att ingjuta hopp och framtidstro mitt i denna 
påfrestande tid och påminna om att solen alltid kommer att gå upp även om 
den tillfälligt täcks av otäcka moln. Önskar er alla en fin vår som sakta 
närmar sig till fördel för alla pollenallergiker. 
 
 
 
Många hälsningar! 
 
Shala Ghaderi Berntsson 
Ordförande, SNF 
 


